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‘জজাদের জন্য প্রস্তুজি গ্রণ করার হুকমু 
কী?’ফদিায়া ম্পদকে 

একজন্ পাঠদকর মিামি ও িার উত্তর 
একজন্ পাঠদকর মিামি: 
মুিারাম লাইখ, আামেুজল্লা এই াইট থেদক আমরা অদন্ক 
উপকৃি জি। লাইখ, আমার জকছ ু জবয় জান্ার জছ, এ জবদয় উত্তর 
প্রোন্ কদর ইান্ করদ খুবই উপকৃি ব।    
াইদট প্রকাজলি ‘জজাদের জন্য প্রস্তুজি গ্রণ করার হুকুম কী?’ 
জলদরান্াদম প্রকাজলি ফদিায়াজট (ফাদিায়া ন্ং-৩৮ 
 https://fatwaa.org/2020/06/25/1185/)  পদে বুঝাম 
থয, ব ধরদন্র ইোেই ফরজ। আর বাস্তদবও জজাদের মাঠ প্রস্তুি 

করদি বগুদার েরকার আদছ। িদব একটা জবয় দা, وأعدوا এই 
আয়াদির রাজর থয বযাখা রাুুল্লা াল্লাল্লাহু আাইজ ওয়াাল্লাম 

থেদক বজণেি দয়দছ িা , الرمي যার দ্বারা আকাজর ইোে বদুঝ 
আদ। আবার থকাোও য়দিা থকউ এমন্ জকছ ুবদন্জন্ থয, আকাজর 
ইোে ন্া দয় যুদের অন্যান্য প্রস্তুজি থন্ওয়া দও ফরজ আোয় দব, 
উক্ত আয়াদি এমন্জট বুঝাদন্া দয়দছ।    
আমার কাদছ যা মদন্ দি, আকাজর ইোে এই আয়াি থেদক বুদঝ 
আদ, এমন্টা থকউ ন্জফ (ন্া) কদরন্জন্, থকন্ন্া াজেদ রাজর িীর 
জন্দেপ বদ বযাখযা এদদছ। বাজক আমাদের ামদেের অভাদব 
বযাপকভাদব আমরা এটা করদি পারজছ ন্া।    
মুিারাম লাইখ, জবয়টা এভাদব বদ থকমন্ য় থয, আকাজর 
ইোেও জজাে ফরদজ আইন্ দ ফরজ দয় যায়। বাজক আমাদের 
জন্রাপত্তার অভাব এবং প্রস্তুজির অভাদবর কারদণ আপািি  আমাদের 
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িা আোয় করার ামেেয ন্া োকায় জবম্ব দি। থযমন্ আমরা প্রস্তুজির 
অভাদব জকিা করদি পারজছ ন্া, জকন্তু িা বার উপর ফরজ। 
এমজন্ভাদব আকাজর ইোেও বার উপর ফরজ। যখন্ িা অজেদন্র 
ামেেয দব িখন্ আমরা ইন্লাআল্লা িা আোয় কদর জন্ব।  
আলা কজর, আমার কো ও প্রশ্ন বুঝাদি থপদরজছ। উত্তদরর অদপোয় 
োকাম।  

জবন্ীি 
মুাম্মাে াান্ 

 
উত্তর:  
মুিারাম ভাইদক আল্লা িাআা জাযাদয় খায়র োন্ করুন্! আপজন্ 
আমাদের প্রজি খায়রখাজর পজরচয় জেদয়দছন্ এবং আপন্ার েজৃিদি থয 
অঙ্গজি ধরা পদেদছ, থজেদক আমাদের েৃজি আকেণ কদরদছন্।   
িদব আপজন্ থযভাদব বদি চাদিন্, থভাদব বার ুদযাগ থন্ই। 
কারণ আপন্ার কোয় থয জবয়জট উদঠ এদদছ, িা দি,   

জজাে যখন্ ফরদজ আইন্ য়, িখন্ বার উপর আকাজর ই’োেও 

ফরদজ আইন্ য়। থযমন্ আপজন্ বদদছন্, ‘এমজন্ভাদব আস্কাজর ই’
োেও বার উপর ফরজ। যখন্ িা অজেদন্র ামেেয দব িখন্ আমরা 

ইন্লাআল্লা িা আোয় কদর জন্ব।’   
একোজট আদ জঠক ন্য়। কারণ জজাে কাদরা উপর ফরদজ আইন্ 

দই, িার উপর আকাজর ই’োেও ফরদজ আইন্ দয় যায় ন্া; 

বরং িার উপর ই’োে ফরদজ আইন্ য়। পজরজিজি অন্ুযায়ী জকংবা 
আজমদরর জন্দেেল অন্ুযায়ী জজাদে অংল গ্রণ করদি িার জন্য থযই 

প্রকার ই’োে জরুজর, থটাই িার উপর ফরদজ আইন্ য়। 

ুজন্জেেিভাদব আকাজর ই’োে বার উপর ফরদজ আইন্ য় ন্া। যাাঁ, 
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কাদরা প্রজি যজে আকাজর ই’োদের জন্য আজমদরর জন্দেেল য় জকংবা 

আকাজর ই’োে বযিীি িার জন্য ফরজ জজাে আোয় করা ম্ভব ন্া 

য়, শুধু িার উপরই আকাজর ই’োে ফরদজ আইন্ য়। অন্যোয় 

জজাে ফরদজ আইন্ দও, আকাজর ই’োে ফরদজ থকফায়া 
োদক। যাদের উপর জজাে ফরদজ আইন্ য়, িাদের মধয থেদক 

জজাদের জন্য প্রদয়াজন্ পজরমাণ থাক যজে আকাজর ই’োে গ্রণ 
কদর, বাই োয়মুক্ত দয় যায়। ুদযাগ ামেেয োকদও বার উপর 

আকাজর ই’োে ফরজ ন্য়। 
আবু মুাম্মাে আব্দলু্লা আমাজে (উজফয়া আন্হু) 
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